
Halaman 1 dari 4 
 

Siaran Pers  Untuk Disiarkan Segera 
 

PT Johnson & Johnson Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia 
Ajak 200 Remaja Perempuan Jadi Duta Kebersihan Menstruasi 

 

Jakarta, 25 Mei 2021 – Sensus Penduduk 2020 menunjukkan 11,5 juta kaum perempuan Indonesia berada 

di kelompok usia 10-14 tahun,1 masa dimana mayoritas remaja perempuan mengalami menstruasi pertama 

(menarke). Namun sayangnya, hanya 63% remaja perempuan yang sungguh memahami apa yang terjadi 

ketika menarke dan hanya 55% yang merasa siap. Selain itu, kesadaran mereka akan perilaku hidup bersih 

dan sehat saat menstruasi juga masih relatif rendah. Tercatat, ada 1 dari 2 remaja perempuan yang tidak 

mengganti pembalut mereka setiap 4-8 jam serta tidak mencuci tangan mereka dengan sabun sebelum dan 

sesudah menggantinya.2 

 

Merespon kondisi tersebut dan turut merayakan Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia (World’s Menstrual 

Hygiene Day) yang diperingati setiap tanggal 28 Mei, PT Johnson & Johnson Indonesia (Johnson & Johnson 

Indonesia) bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) memberikan edukasi manajemen kebersihan menstruasi 

kepada 200 remaja perempuan, 10 orang tua, dan 20 guru dari Jakarta dan Bandung melalui bincang inspiratif 

bertajuk “WiSTEM2D Talk: Let’s Start the Conversation About Menstruation!” yang digelar secara daring 

(virtual) pada hari ini (25/5). Inisiatif ini diharapkan dapat membantu remaja perempuan memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi sejak dini sehingga mampu mempraktikan pola 

hidup sehat dan bersih saat mengalami menstruasi. 

 

Dedikasi untuk mendukung kesehatan perempuan telah dimulai sejak Johnson & Johnson berdiri pada tahun 

1886. Kala itu, kebanyakan dari karyawannya adalah wanita yang membuat Johnson & Johnson sadar untuk 

memenuhi kebutuhan serta mengedukasi para wanita. Beberapa tahun yang lalu, norma sosial masih 

menganggap menstruasi sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Komitmen ini kemudian menjadi tradisi 

bagi Johnson & Johnson secara global untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan kaum 

perempuan selama lebih dari 130 tahun. 

 

Devy Yheanne, Country Leader of Communications and Public Affairs, PT Johnson & Johnson Indonesia 

mengungkapkan, “Bersamaan dengan berbagai inovasi perawatan kesehatan, tradisi ini juga hadir dalam 

wujud inisiatif pendidikan WiSTEM2D (Women in Science, Technology, Engineering, Math, Manufacturing, 

and Design) yang memberdayakan perempuan muda lewat edukasi di enam bidang tersebut. WiSTEM2D Talk 

hari ini dihadirkan untuk menyediakan wawasan berbasis sains yang dapat menjawab berbagai keraguan 

remaja perempuan seputar manajemen kebersihan menstruasi. Berbekal pengalaman ini, kami mendorong 

kedua ratus remaja perempuan untuk menjadi duta kebersihan menstruasi dengan membagikan 

pengetahuan yang telah diperoleh kepada kaum perempuan lainnya di lingkungan terdekat mereka. Hal ini 

selaras dengan keyakinan kami bahwa kaum perempuan dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan 

individu, komunitas, dan dunia yang lebih sehat.” 

 
1 Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020 diakses dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-
sensus-penduduk-2020.html.  
2 Burnet Institute. Menstrual Hygiene Management in Indonesia Final Report 2015 diakses dari https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual 
_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls.  

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html
https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls
https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls
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Menstruasi tampaknya juga belum menjadi isu yang lumrah dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 mengindikasikan 1 dari 5 remaja perempuan tidak pernah 

berdiskusi seputar menstruasi dengan orang dewasa sebelum mengalami menarke.3 Selain itu, 41% remaja 

perempuan memilih untuk merahasiakan bila sedang menstruasi guna menghindari rasa malu dan takut 

terhadap orang lain di sekolah, terutama remaja laki-laki. Bahkan, hal ini menjadi salah satu alasan yang 

menyebabkan 1 dari 6 remaja perempuan terpaksa tidak masuk sekolah selama satu hari atau lebih pada 

saat mereka sedang menstruasi.4 

 

“Pengetahuan yang kurang memadai mengenai menstruasi telah membatasi partisipasi dan prestasi remaja 

perempuan di sekolah. Oleh karena itu, edukasi manajemen kebersihan menstruasi ini perlu digalakkan guna 

memberikan kepercayaan diri bagi mereka untuk mendobrak batasan yang ada serta memiliki peluang tanpa 

batas dalam mencapai potensi diri yang terbaik. Kami juga berharap kegiatan ini menginspirasi para orang 

tua dan guru untuk mulai aktif membuka komunikasi mengenai menstruasi di lingkup keluarga, sekolah, 

bahkan komunitas serta dapat membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam hal 

Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan dan Kesetaraan Gender. Kami menantikan kolaborasi berdampak 

selanjutnya dengan Johnson & Johnson Indonesia dalam mempersiapkan kaum perempuan muda untuk 

berhasil di masa depan,” ujar Natalia Soebagjo, Dewan Nasional Prestasi Junior Indonesia. 

 

WiSTEM2D Talk perdana khusus untuk topik ini menghadirkan tiga pakar untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif seputar manajemen kebersihan menstruasi dari perspektif kesehatan dan juga psikologis. 

Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Damarizqa Dara Sjahruddin, M.Ked.Klin., SpOG., menjelaskan, 

“Remaja perempuan harus dibekali pengetahuan tentang menstruasi yang normal dan cara menghadapi 

menstruasi yang bersih dan sehat, seperti memakai pembalut berdaya serap baik, mengganti pembalut 

setiap 3-4 jam sekali, serta mencuci tangan yang bersih sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Dampingi 

anak kita memasuki masa pubertasnya agar mereka mendapatkan informasi yang benar. Peran orangtua 

dan guru sangat diperlukan.”  

 

Dari aspek psikologis, Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi., Psi., memaparkan, 

“Edukasi menstruasi sangat menentukan kesehatan reproduksi perempuan ke depannya. Penting bagi 

remaja perempuan untuk memahami betul tentang menstruasi, mulai dari bagaimana menjaga kebersihan 

menstruasi dan apa implikasi dari tanggung jawab seksual di dalamnya. Orang tua dan guru di sekolah perlu 

menyadari meski menstruasi merupakan hal lazim yang terjadi, tetapi menyikapinya tidak bisa dianggap hal 

yang remeh.” 

 

Diskusi ini juga dilengkapi dengan informasi terkait kesehatan kulit bagi para remaja putri tersebut. Brand 

Manager Neutrogena & Aveeno, Femi Dwi Narita Suryani, S.E., ARAD, mengungkapkan bahwa perubahan 

hormon saat menstruasi membuat kulit menjadi lebih berminyak dan rentan berjerawat. Untuk 

menyikapinya, gunakan produk khusus untuk kulit wajah yang tepat. Jalankan juga pola hidup sehat serta 

hindari kebiasaan buruk, seperti memencet jerawat dan tidur tanpa membersihkan wajah. Dirinya juga 

 
3 BKKBN, BPS, dan Kementerian Kesehatan RI. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja diakses dari 
https://dhsprogram.com/publications/publication-FR343-Other-Final-Reports.cfm. 
4 Burnet Institute. Menstrual Hygiene Management in Indonesia Final Report 2015 diakses dari https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual 

_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls. 

https://dhsprogram.com/publications/publication-FR343-Other-Final-Reports.cfm
https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls
https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls
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mengajak remaja untuk percaya diri dengan apapun warna dan jenis kulit yang dimiliki karena kulit cantik 

sejatinya adalah kulit yang sehat. Tayangan kegiatan edukasi manajemen kebersihan menstruasi WiSTEM2D 

Talk ini dapat disaksikan kembali di https://youtu.be/VeG2NO0A20k. 

 

– Selesai – 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Devy Yheanne       Jaya Panggabean 

PT Johnson & Johnson Indonesia   Prestasi Junior Indonesia 

dyheanne@its.jnj.com     jaya.p@prestasijunior.org 

+62 21 2935 3935     +62 21 798 5457 

 

 
 
GALERI FOTO 
 

 
 
Peringati Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia – (searah jarum jam) Devy Yheanne, Country Leader of 
Communications and Public Affairs PT Johnson & Johnson Indonesia (atas kiri); Irma Zuhaida, Legal Director 
PT Johnson & Johnson Indonesia (atas tengah); Natalia Soebagjo, Dewan Nasional Prestasi Junior Indonesia 
(atas kanan); Femi Dwi Narita Suryani, S.E., ARAD, Brand Manager Neutrogena & Aveeno (bawah kanan); 
Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi., Psi., Psikolog Anak dan Remaja (bawah tengah); dan dr. Damarizqa Dara 
Sjahruddin, M.Ked.Klin., SpOG., Spesialis Obstetri dan Ginekologi berdiskusi seputar manajemen kebersihan 
menstruasi bagi remaja perempuan dalam bincang inspiratif  bertajuk “WiSTEM2D Talk: Let’s Start the 
Conversation About Menstruation!” yang digelar secara daring (virtual) pada hari ini (25/5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/VeG2NO0A20k
mailto:dyheanne@its.jnj.com
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Tentang Johnson & Johnson 
Di Johnson & Johnson, kami percaya kesehatan yang baik adalah dasar kehidupan yang aktif, komunitas yang berkembang dan maju. 
Itu sebabnya selama lebih dari 130 tahun, kami bertujuan untuk menjaga orang – orang tetap sehat di setiap tahapan usia dan 
kehidupan. Saat ini, sebagai salah satu perusahaan perawatan kesehatan terbesar dan berbasis luas di dunia, kami berkomitmen 
untuk menggunakan jangkauan dan kemampuan kami untuk kebaikan. Kami berusaha untuk meningkatkan akses dan 
keterjangkauan, menciptakan komunitas yang lebih sehat, pikiran yang sehat, tubuh dan lingkungan yang sehat untuk siapapun dan 
dimanapun. Kami memadukan hati, ilmu pengetahuan dan ketulusan untuk mengubah arah lintasan kesehatan bagi kemanusiaan. 
Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi www.jnj.com. 
 
Tentang PT Johnson & Johnson Indonesia 
PT Johnson & Johnson Indonesia berdiri sejak tahun 1973 dan bergerak di empat sektor bisnis yang berbeda, yaitu sektor: Consumer 
Health, Medical Devices, Pharmaceutical dan Vision. Merek-merek ternama dari sektor Consumer antara lain adalah JOHNSON’S®, 
CLEAN & CLEAR®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, AVEENO®, CAREFREE®, MYLANTA®, BENADRYL®, VISINE® dan COMBANTRIN®. 
 
Tentang Prestasi Junior Indonesia 
Prestasi Junior Indonesia (PJI) adalah anggota organisasi non-profit terbesar di dunia, JA Worldwide, yang berdedikasi untuk 
membekali generasi muda mengenai pekerjaan dan kewirausahaan. Kami menciptakan jalan menuju kelayakan kerja, penciptaan 
lapangan kerja, dan kesuksesan finansial dengan memberikan pembelajaran dengan pengalaman langsung yang berfokus pada 
kesiapan kerja, literasi keuangan, dan kewirausahaan. Memberikan manfaat kepada lebih dari 310.000 generasi muda sejak tahun 
2014, Prestasi Junior Indonesia merupakan salah satu organisasi yang memiliki skala, pengalaman, dan jaringan untuk menempa 
masa depan yang lebih cerah bagi generasi inovator, wirausahawan, pengambil keputusan, dan pemimpin berikutnya di negara ini. 
Selama tiga tahun terakhir, Prestasi Junior Indonesia bersama jaringan JA diakui sebagai LSM paling berdampak peringkat ke-7 di 
dunia oleh NGO Advisor yang berbasis di Jenewa. 
 
Informasi lebih lanjut dapat mengakses: 
Website: www.prestasijunior.org| Instagram: @prestasijunior | Facebook: www.facebook.com/prestasijuniorID 
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